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Umum Müteahhit ve TüccarJarın Mcsle ki Organıdır 
ı= ---- Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi --
a) Münakasaıar 

Şekli Muhm. bed. Teminat 

-~şaat, Tamirat, Nafia işleri , Malzeme, Harita 

Söke·Ortakl 1 d -
. . ar yo un a yap. 4 kim. uzunlufunda şo· kapalı :a: . 15749 44 se tamın 

Stadyom tenis s h d . 
Nitde · d a asın a yap . ınş. ve tesiı. . işleri 
K ki Jan arma dairesinin tamiri 

ır areli spor ve f tb 1 h 1 
B. u o sa a aranda yop. muh. tesis. 
ına yıktırılması 

Urfakapı-f:ızetpaşa cad. 
F pırke yolu inş. 

enni mezbaha inş . 
Otluk ve samanlık . 
B ıoş. 

ozü -k h"k 
B 1 ~u ~ fi met konası inş. (1 kısım) 

e edıye bınası inş . 

aç. eks. 

paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 

" 
" 

4187 -
1014 99 
6728 33 

26109 96 
3651 60 
7562 48 
7949 34 
7942 67 

ilaçlar K1· ·k 1 -- • ını •e spençiyari ahit, Hastane Lev. 
Koper Makdo 1 ha ga duşlavman cihau: 50 ad. 

ç ve aıhhi malzeme: 146 kal. 
paz. 
kapalı z 

675 -
5834 -

Elektrik-H 
- avag-azı-Kalorifer (teıisat ve malzemtsi) 
Çinili Rıhtııın hı k 

daires' t d 'l n alorifer tesisatı ile kalorifer kazan 
' a ı ah 

Mensucat Elb. 
- ' ıse, Kundura, Çamaşır v.s, 

Kaput b"zi: ıooo 
M m.·hasaa: '.l40 m.-yerli bez: 450 m. 

aç. eks. 7941 22 

~tbaa işleri - Kırt . 
- - ası ye - Yazıhane Leva:aı mı 

Kırtasiye 
Karne: 12000 . 

ad .- b ı let : 6673000 ad. 
Mobilya Ye b'" 

M - - -~~şyası, Muşamba-Hah v.s. 
uhtelif hastane .. - - -

Masa v• doşemesi: 16 kalem 
"' ııra 

Kereste-Taht a v.s. 
Ceviz to 
K ınru~u· 700 3 ( 
ııraataç : 30 ~3 m şut . 140 kr) 

Nakliyat B 
- oşaltma · Yükletme 

Erııık ve 
Muhtelif eşya nakli: 3810 t . 
Posta n e~ya nakli 

E ııklıyatı 
rat eş 

Yası nakli: 500 t. 

Mahruk· t B . 
~ enzın Makine y n gları ' '· s. 

Benzin: ıoooo lit:- --.! 

ız Yağı: 7 t . 
Benzin: 70 t . 
Ben1in: 5,S t. 
Benzin: 900-1 ıoo 
0.7.38 de &atı t . 

pitin n alınaca~ı ilan edilen 6 t. kelle kar· 
Şartname · d 

kur ilin h- .. sın e dctişiklilt yapıldığından mcz· 
e lle k . ukuoıaüzdür 
- arpıt: 6 t 
Oaıikok: 90 ' 
d t. 

Un: 13 t .• k" .. 
oınur: 2 t . 

eşe köaıür-
M'" u: 5,5 t .- meşe odunu: 50 t . 

uteferrik 

l ektroı· 
. ıt bakır: 200 t 

•sıt ınak • . 
bu· t 88

' 90 ad • muzaaf !ngiliz makas: 3 ı.d.-
1 makas: '4 ad . {.şart. 895 kr) 

ıun: 200 ad. 
OYa: 16 k J . a em 
esı 11 ın 1 
0 .. 1 La .Zemesi: 30 kalem 

a aıı;; 1 t 
•kitap• 1 · 

· 13 kalem · 
~çc 5 • / · 150 
Ç • m. m2-k.eçe 8-10 m m: 8 m2·kar ke· 
esı· 250 
_ · m2 • keçe 2 m/m· 300 m2 

•s ustüb . · • 
ıa eç. 1 t . kaba: 1,5 t.-ıülyen: 1,5 t.·mesina 

rısı• 2 t 
· .·aencefre: 500 k.·kemik ıiyıhı: 500 k. 

>'Yar \'et · 
nk . . erıner ecza aandıfı: 30 çift 

2•rnızon bi l'k - 1 . · L L ı latt 1 r ı ve muesıeae erının ıı;ap ıı;a ay· 
. ırı ması: 29 le 1 
lllelı:: atı aıekL~ 'abem . . k 

' ıı;arı eygırı ve Alır 

Er~Et, Sebze v. s. 

deya~: 1000 k 
1 g. 
' Yo~urt t 

Ytin ' ereya~, kaymak, ekmek ve tel kadayıf 
• Pey · ite . . nır • sabun ve zeytirıyıı~ 

r, Pırınç t d 
ınurt ' un, uz , so a, buğday v.s. erzak 

a Ve sebze 
•ulye: 4 8 
d ' t. • patlıcan: 3,1 t. - bamya: 900 k . · 
Oınatea: 3,6 t. 

aç. eks 
,, 

aç. e'ks. 

.. 

680 -
3056 --

lY93 
1800 

kapalı :a: . 28000 -
· aç. eks. 1950 -

kapalı z. 8915 -

açık cks. 620-

iit O 15,50 
aç. ekıı . 1295 -
kapalı z. 18200 -
aç. eks. 1920 -
kapalı z.256880 

aç. eks . H40 -

.. 

açık eks. 

kapalı z. 178890 

aç. eks. 
n 

" .. 
kapalı z.. 
aç. eks. 

.. 

,, 
,, 

800 
1240 -

2860 -
2500 -
6154 -
2200 -

3300 -

1350 -
2692 78 

k. 1 05 

aç. cks. 1126 56 

1111 20 

314 -

18 75 
1958 25 
273 87 
579 64 
59o 25 

50 53 
437 55 

596 -

51 -
230 -

149 45 

1820 -
146 -

668 62 

45 -

117 -
98 -

1365 -
96 -

l.:ı981 -

108 -
202 50 

10194 50 

60 . 
93 -

214 50 
187 50 
461 55 
165 -

2'47 50 

87 25 
201 96 

64 
31 
50 
l t l 
78 
85 -

Müracaat yeri Gün Saat ------ - --

Aydın Vilay~ti 21-7-38 11 -

Ankara Valiliği 25-7-38 9 -
Nig-de Jandarma Komut. 15-7-38 
Kırklareli Vilayeti 22-7-38 15 -
Eskişehir ,, 25-7-38 11 
Diyarbakır Nafıa Müd. 20-7 -38 11 -
Kadınhanı Belediyesi 26-7-38 11 -
Eskişehir Çifteler Örnek Çift. 18·7-38 10 -
Bilecilc Nafıa Müd. 15-7-38 15 -
Kulu Belediyesi 16-7-38 . 9 -

M. M. V. SAK 

• 

fst. Nafıa Müd. 

Orda Memleket Haat. 

Ankara Belediye•İ 
,, 

Diyarbakır Numune Hast. 
Eskişehir Lisesi Dir. 

27-7-38 
25-7-38 

28-7-38 

18-7-38 

26-7-38 
26-7-38 

18-7-38 
26-7·38 

10 
12 

11 

14 - .-

10 30 
10 30 

8 -
10 

Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 30-7-38 11 . -
.. 1-8-38 10 30 

Ankara Lv.l. SAK 
Etibank U . Müd. Ank. 

PTT Müd. Ank. 
Diyarbakır Ask. SAK 

Orman Fak. Mübay. Kom . 
lıt . Komut. SAK 
Ask. Fabr. U. Müd Ank . 
Ankara Belediyesi 

• 
Ask . Fahr. U . Müd. Ank. 

" 
Eskişehir Vilayeti 
Oiyarhakır Kuduz Tedavi 

Müesseseııi Müd 
Bilecik Vilayeti 

28-7-38 12 -

7-7-38 itib. 15 gün 
15-7-38 11 -

26-7-38 
25-7-3R 
3-8-38 

26-7-38 
26-7-38 

30-7-38 
25-7-38 
20.7.gs 

2-7-3 "1 

9 -
9-

11 -
10 30 
11 

10 30 
11 30 
10 -

itib 1 ay 

Ask. Fabr. U. Mücl. Ank . lıt. 21-7·38 H e kadar 
Nafıa Vekileti 26-8-38 10 -

Ankara Belediyesi 

n 

Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 
,, 
,, 

" 
n 

M. M. V. SAK 
Ankara Lvz. SAK 

Ankara Lvz. SAK 

Orman Fc.lc. Mübay. Ko•. 

" ,, 
.. 
" lıtanbul Komut. SAK 

26-7-38 
26-7-38 
29-8-38 
1-8-38 

29-3-38 
1-1-38 

5-8-38 

18-7-38 
29-7-38 

76-7-38 
26-7-38 
26-7-38 
26 · 7-38 
26-7-38 
25-7-38 

{Devamı 2ici sayfada) 

10 30 
10 30 
10-
10 -
11 
11 -

10 -

10 30 
11 

9 30 
10 -
10 30 
11 -
13 -
9 30 

, 
Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 
Taa gazete::;min 30.6 .938 ve 2-4 .7.938 taı ihli nüshıı

Jarın<la 15.7.938 tarihinde t'aat 15, ~·m da tiatııı alınacatı 

ilan edilmi-. olan visne ren<ri verli maroken keçi derİ$i 
~ .. n ., 

münakasa ının ayni gün ::ıaat 1 l de yapılacağı alakadar-
lara tebliğ olunur. 

SarnLun Belediyesinden: 

25.7.938 pazartesi giinü saat t 5 te ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usulile ek iltmeye konuları 470 ton ıııa

zutun ihale::ıi görülen lüzum üzerine ayni günün saat 
11 inde yapılacağı ve mektu hların o gün ~ aat ona kadar 
kabul e<lilehilece~i ilan olunur. 

~----------------------------~ 
a) MÜNAKASALAR 

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 
Ankara Valiliğinden: 

4187 lira keşif bedelli stad om tenis sahasmda yapıla
cak inşaat ve tesisat işleri 25.7.938 pazartesi günü saat 
9 da vilayet binasmda daimi encümen odasmda ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat J 14 liradır. 
İsteklilerin teminat mektubu veya makbuziyle 2490 N· h 

arttırma ve eksiltme ve ihale kanununda yazılı vesaikten 
maada Ankara vilaye ti nafıa Müdürlüğünden bu işe gi
rebileceklerine dair fenni ehliyet ve ihtisas vesikası ibraz 
etmeleri lazımdır. 

Aydın Daimi Encümeninden: 
Ek::ıiltmeyc konulan i;;': ı\yd.n vilayetinin öke-Ortaklar 

yolıırıd,ı M+ 000-18+ 000 kilometreleri arasında e atılı ta
mi rattır. Kc~if h ~deli 15749 !ira 41 kuru~tur. 

Yapılacak iş: 4 kilometre uzıınlıığuııtia ~ose tamiridir. 
Bıı işe aid ~artnaıneler ve evrak şunlardır . 

A- Eksiltm '.! şartnames i 

B - Mukavele proje!'iİ 

C- Bayındırlık işleri genı·I ~artnamesi 

D - Tesviyei türnbiye şo-:e ve kargir inşaata dair fenni 
şartname. 

!<:- Hıısıı .i ~artnaıne 

F- Keşif cetv.:l i, sil:eilei fiyat. metraj cetrcli 
G- Grafik proje 
1 teyenler hu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Na

fta müdürlüğünde görebilirler. 
Ek i!tme 28.7.938 tarihinde perşembe günü ~aat 11 de 

vilayet encümeninde yapılacalı:tır . 

Eko;:i)tme kapalı zarf usulilc yapılı:ıcaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için i::-te k liııin 118 L lira 20 ku
ruşluk muvakkat teminat vermc.::;i ve Nafıa vekalt>tinden 
alınmış mütea lılıidlik ve· ika. ı ve yaptığı en bliyük jşin be
deli 12 bin liradan aşağı olmama~ı ıniiteahhidm bizzat dip
lomalı ınühPndis veva mimar olması veya bunlardan birisile 
müştereken teklif y~pması ve mukaveleyi birlikte imza et· 
mesı lazımdır, 

Niğde Jandarma Komutanlığından~ 
IOl4 lira 99 ~uruş keşi f bedeli olan Niğde jandarma 

dairesinin tamiratı 30.6.938 tarih inden itibaren ve 15 tem
muz 938 tarihinde ihale eflilmek üzere 15 gün müddetle 
münakasaya verilmi~tir. Talip olanların bu müddet zarfında 
Niğde Jandarma komutanlığında müteşekki l komi ~yona mü
racaat etmeleri. 

Gazete ilan ve mukavele ına:::.raflarının <la müteahhide 
aid olduğu ilan olunur. 

Kırklareli Vnlil ii inden: 
6728 lira 33 kuruş bedeli kt\ ,ifli, Kırklareli spor saha

sının koşu pistlerile futbol salıaı:ıının dreaj hendekleri, hlo
kajlı tesviye ve silin<lirajlı ve toprak imla-ı~ münaka::;aya çı
karılmıştır. 22.7 938 giinü tıaa t 15 te ihalesi ya pılacaktır. Ta. 
liblerin proje ve şartnameleri görmek üzere Kırk lareli vali
liğine müracaatları ilan olunur. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 11 Temmuz 1938 

Ekmelc ve francala (temd) 
Pirinç, kuru fasulye, nohut v.11 . (tem•) 
Yaş sebze (temd) 

aç. ekı· 

" 
471 -

2210 10 
35 50 
165 -

17 50 
214 38 
99 09 

628 -
169 -

Ankara Belediyesi 
,, 

19-7-38 10 30 
19-7-38 10 30 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v :...!:_ 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Uzun~öprü birülderi itin sııman: 190560 le:. 
Süloflu alayı için saman! 88080 le: 
Sadeyatı: 9 t. 
Koyun eti: 6,8 t. 

n 

açılı: ekı. 

" kapalı z. 
açık elcs. 
kapalı z. 
açık eks. 

231 -
2858 84 
1311 20 
8370 -
2444 -

" Edirne Tuğay SAK 

" fst. Komutanlığı SAK 

" 

19-7-38 
22-7 38 
22-7-38 
25-7-38 
22-7-38 

10 30 
11 30 
10 -
11 30 
11 -

Çatalca Müstahkem mevki komutanlığı birlikleri içio 
7000 kilo gaz yağı satın alınacaktır. Açık eksiltme ile 
ihalesi 25 temmuz &38 pazartesi günü saat 9 da yapıla· 
cakhr. Muhammen tutarı 1295 liradır. İlk teminatı 98 li
radır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. " 

22-7-38 11 30 Sığır veya lı:eçi eti: 48,5 t. 
Domates: 35 t. 2100 - 157 50 

231 -
121 -

Ankara Lvz. SAK 27-7-38 12 -
Yem otu: 87,840 k. 
Yataklık ot: 52,566 
Kaya kvıu: 300 k. 
Yulaf: 55845 lı:. - kuru ot: 30 t. - yonca: 20 t.- ya-

n 

n 

" ,, 

it. o 03,50 
k. o 02,75 
k. o 06 
5346 -

14 -
400 .....,.. 

Ankara Emniyet Müd. 25-7-38 

n 25-7-38 
,, 25·7-38 

Diyarbakır Aygır Dep. Dir. 22-7-38 

12 -
• 12 -

12 -
11 30 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Kom. dan: 
20 temmuz 938 çarşamba günü snat tO da açık eksilt· 

me ile ihale edileceği 26, 28, 30 haziran ve 2 temmuz 38 
tarihlerinde ilan edilen 6 ton kelle karpitin şartaamesiod• 
değişiklik yapıldığından mezkur ilanlar hükümsüzdür. 

taklık pirinç sapı: 25 t. 
Pirinç, sadeyağ, !toyun eti ve elen ek: 6 kal. 
Erzak: 26 kal. (temd) 

,, Kuduz Tedavi Müeı. 20-7-38 10 -
Bilecik Vilayeti 2-7-38 itib. 1 ay 

Patlıcan: 55 t. 
Kuru ı;of an: 22 t. 

açık elı:s. 

kapalı z. 
aç. eks. 
paz. 

5300 ·-
1650 -

412 50 
123 -

Ankara Lvz. SAK 25-7-38 12 -
Edirne Tuğ. ,, 21-7-38 11 30 

• • • Tahmin edilen bedeli 18.200 lira olan 70 ton benzin 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma ko• 
misyonunca 3 ağustos 938 çarşamba günü saat 1 1 d• 
kapalı zarfla ihdle edile~ektir. Şartname parasız olaralı 
komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olaO 
t 365 lirayı havi teklif mektublarını mezkür günde saat 
tO a kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin Je 

Edirne hastanesi iaşe ve erzak (temd) 
Ekmek, makarna, sabun, yofurt, sadeyağ v.s. erzak 

Eskişehir Vilayet Daimi Encümeninden: 
İstasyon caddesinde eski darülmüallimin binası kur

buoda Süleyman oğlu Hüseyinden alınm;ş olan bina en
kazı müteahhide ait olmak üzere pazarlıkla yaptırılacak
tır. Pazarlık müddeti 25.7.938 tarihine müsadif pazarıesi 
günü saat 1 t e kadar devam edecektir. Teminatı muvak
kate 18 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin daimi encümen kale · 
mine müracaat etmeleri lazımdır. 

Kadınhanı Belediye Reisliğinden 
3651 lira 60 kurut bedeli keşifli Kadmhanında inıa olunacak 

fenni mezbaha açık eksiltmeye konulmuştur. 
Talipler inşaata ait fenni ve huıusi tartname ile planları Ka

dınhanı belediyeıinde her an görebilirler. 
Talipler yüzde 7,5 muvakkat teminat akçesi olarak 273 lira 

tJ7 kuruş yatıracaklardır. Bu bedele göre banka teminat mektu
bu, eıbam ve tahvilat kabul edilir. İhaleyi müteakip bu wiktarm 
bir misli daha artırılması lazımdır, 

Kat'i ihale 26.7.38 salı günü saat l ı de belediye dairesinde 
encümen huzuru ile yapılar. 

Diyarbakır Na1ıa l\liidürlüğünden: 
ihaleye korıulan i~: 
Urfakapı İızı·tpn~a caılde::ıi parke yolunun 26109,96 lira· 

lık in~aatı kapalı zarfla ihale) e konulıııu:;tur. 
Bu işe aid evrak şunlardır. 
A Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C - Hususi. fenni, bayındırlık i~leri genel şartnameleri 
D- Bu evrak Nafıa dairesirnle görülebifü ve istenebilir. 
Bu işin ih>ılesi 20 temmuz 938 çarşamba günü saat llde 

kapalı zarf ıısulile n fıa mürliirlliğlinde yapılacaktır. 
Eksiltmeye gireLilınek için 1958,25 liıalık ınuva 1 

.. kat cari 
bene ticaret oda ı ve ikası Nafıa vekaletin<leıı alınmı ş 10 bin 
liradan yukarı t!hliyet ve ikası. 

Talihlerin zarfları cuma günü ihale saatinden bir saat 
evvel komisyon reisli~iııe makbuz mukabilinde vermeleri, 
postada gecikmder kabul edilmez. 

=tw -

IJaçlar, Klinik ve İspençiyari alat:_ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyom ndan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 675 lira olan elli tane 

koper makdogal duşlavman cihazı pazarlıkla satın alına
caktır. Pazarlığı 27 temmuz 938 çarşamba gunu saat 
IO da MMV satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk te
minat 50 lira 53 kuruştur. Şartname ve nümune komis-

yondan görülür. 

• • * 146 kalem ilaç ve sıhhi malzeme kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 5834 lira olup ilk teminat parası 
437 lira 55 kuruştur. 

İhalesi 25 temmuz 938 pazartesi günü saat 12 dedir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

28.7.938 tarih perşembe günü s aat l I de lstanbulda 
Nafıa Müdürlüğünde 794 l ,22 lira keşif bedelli İ~tanbul 
Gümrük Başmüdürlüğü Çinili rıhtım han kalorifer tesisa· 
tile kalorifer kazan dairesi tadilatı açık eksiltmiye ko
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 596 liradır. 
İsteklilerin en az 5 bin liralık bu işe benzer iş yaptı

ğına dair idarelerinden almış olduj'u vesikalarla istinaden 
İstanbul nafıa müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir 
hnfta evvel alınmış 938 yılına aid ehliyet ve ticaret odası 
vesikalarile gelmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazı~ane Malzemesi 
Ankara Belediyesinden 

Otobüs idaresinin bir seneıik ihtiyacı olan 12 bin adet karne 
ile altı milyon altı yüz yetmiş üç bin adet bilet on beş gün mü· 
ddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

• Vilayeti 15-7-38 12 -
Ordu Memleket Hast. Başt. 18·7-38 14 

Muhammen bedel 3056 üç bin elli altı liradır. 

Muvakkat teminatı 230 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri kalemine 

ve illeklilerin de 26 Temmuz 938 salı günü saat 10,30 belediye 
encümenine müracaatları. 

• * • 
Belediyeye alınacak kırtasiye on 

siltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 680 liradır. 
Muvakkat teminatı 51 liradır. 

beş gün müddetle açık ek· 

Listesini görmek isteyenlerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 26 Temmuz 938 sah günü saat 10,30 belediye en-
cümenine müracaatları. 

Nakliyat: Boşaltma-Yükletme ve s. 
P.T.T. Ankara Muavinliğinden: 

ı\ııkara vilayetine ba~lı po ta merkezlerinin po ta nakli
ye mütealıhitlikleri nıalıalleriııce 7.7.938 giinünden itibaren 
15 gün müddetle f'biltırıeye çıkarılıııı · tır. 

İsteklilerin hergiin ait o:dukları pu--tahanc :iefli~ine mü
racaatları lazımdır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu içinde bir sene zarfında muhtelif I 
istikametlere yaptırılacak 38 l O ton erzak eşya ve malze· 
me naklinin kapalı zarfla eksiltmesi 28 temmuz 938 saat 1 

12 de Ankara Lvz. amirliği SAK da yapılacaktır. Muham
men bedeli 8915 lira ilk teminatı 668 lira 62 kuruştur. 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Feth!yede Cenubi Anadolu Türk Anonim Şirketinden 

satınalınan demirbaş ve malzemenin ambalajları yapılmış 
olarak Göceğe sahile nakline talip olanların 11eraiti gö· 
rüşmek üzere bir hafta içinde Ankara Eti Bank merke
zine veya Fethiyedeki Eti Bank memuruna müracaatları 
ilan olunur. 

Mobilya, Ev ve Biiro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

2490 N.lı kanununun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaiki• 
mezkur gün ve saatte komisyona müra~aatları. 

• * • Tahmin edilen fiyatı 1440 lira olan 6 ton kelle 
karpit askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satıO 

alma komisyonunca 30 temmuz 938 cumartesi günü saat 
tO buçukta açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnao:ı• 
parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkaı teminat 
108 liradır. 

Ankara Belediyesinden: 
Belediye otomobili için alınacak 5.5 ton benzin tf 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen b~deli 1290 liradır. Muvakkat teminatı gS 

liradır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı İ( 
leri kalemine ve isteklilerin de 26 temmuz 938 salı güo8 

saat 10.30 da Belediye encümenine müracaatları. 
* * • Belediye otobüs ve şubelerinin ihtiyacı ol~n 'l: 

tonu orta !;,enzin olmak üzere 900- t l 00 ton benzın 1 f 
gün müddetle kapalı zarfla eksi!tmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli '..!56.880 liradır. Muvakkat teminıtl' 
13.981 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler hergiln Y' 
zı işleri kalemine müracaatları. İhale 26 temmuz 938 st 
lı güL ü saat 1 1 de belediye encümeninde yapılacağmd•' 
isteklilerin o gün saat 9 a kadar teminatlarile birlil<t' 
teklif mektublarmı belediye encümenine vermeleri. ~ 

Müteferrik 
Askeri Fabrikalar Uwum Müdürlüğü Ticaret Şubesinde; 

200 ton elektrolit bakır alınacaktır. 
Yukarıda miktarı yazılı malzeme acele sahn ahol' 

caktır. İsteklilerin fiatlı tekliflerini 21. temmuz 938 p~ 
şembe günü saat 14 e kadar vermelerı. Şartname herıı·. 
13 30 ilci 15,30 arasında Ankarada Askeri Fabrika! 
Ti~aret Şubesinden, İstanbulda Fındıklıda Askeri Fabfİ' 
kalar Yollama Müdürlüğünden alınabiHr. 

• • • Tahmin edilen bedeli 6154 lira olan 113 kalem makts' 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez sahnalm.a k~misyo~ 

D. Bakır Nümune Hastaneıi Baş Tabibliğinden ca 29.8.938 pazarteıi günü saat 11 de kapalı zarf ıle ıbale 
Teahhüd Topunun tahmin Muvakkat teminatı ihale T. vesaatı lecektir. Şartname parasız o!ar1tk komiıyondan verilir. 
Edilecek şey bedeli Lira Lira Kr. Muvakkat teminatı 461 lira 55 kuruştur. 
16 kalem muhtelif .*ot. 1000 kilo has üstpbeç 
hastane döşemesi 1993 149 48 :8.7.38 pazarteı:i 8 de 1500 kilo kaba üıtübeç 
Yukarıda gösterilen 16 kalem dolap, masa, sandalya ve em· 1500 kilo sülyen 

uli hastane mefruşatı açık eksiltme suretile hastaneye alınacak 2000 kilo meıina sarısı 
yaptırılacaktır. İhale hastanede yapılacaktır. Şartnamelerini talip. 500 kilo Zencefre 
ler tatil güraleri hariç her gün saat 8 den 15e kadar hastaneye 500 kilo kemik siyahı 
uğrayıp parasız görebilirler. Bunların ihaleıi toptan olacaktır. Tahmin edilen bedeli 3300 lira olan yukarıda mikdarı ve 

si yazıl! melzeme askeri fabrikalar uınum müdürlüğü merke! 1 
Eskişehir Lise Direktörlüğünden: tınalma komisyonunca 5.8.38 cuma günü uat 10 da açık e~ 

Okulumuz için yaptırılacak bedeli muhammeni 1800 lira me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyo19 

olan Masa ve arkalıklı 150 tane sıranın 6 temmuz 931 1 verilir. 
Çarşamba gününden itibaren 20 gün müddetle açık mü- ' Munkkat teminatı 247 lira 50 kuruştur. 
nakasaya iştirak edecekler Banka mektuplarını veycı. mal ,.. • * 30 kalem Resim malzemesi alınacak. 

d ki kb l k · l 1 Tahmin edilen bedeli 2850 lira olan 30 kalem reıim malı san ı arı ma uz arını omısyona gösterme eri lazımdır. 

ı 1 
si Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Şartname ve nümuneyi okuldan isteyiniz. halesi 26 tem· . 29 8 38 " " t 10 da açık aks'ıltme ı'le 

.. .. . .. .. _ .. I mısyonunca . . cuma gunu saa . .. ' 
muz 938 salı günü saat 10 da kultur dırektorlugunde edilecektir. Şartname paraHz olarak komısyondan verilir. 
yapılacaktır. 1 akkat teminat 214 lira 50 kuruştur. /'; 

1 * • • Tahmin edilen bedeli 2500 lira olad 1000 kilo go 
Kereste, tahta ve saire a1keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez sahnalma korrıl' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 1 

nunca l.8 38 pazartui günü 1aat 10 da açık eksiltme ile 
edilacektir. Şartname p.arasız olarak komiıyondan verilir· 

1 vakkat teminat 187 lira 50 kuruştur. 
Tahmin edilen bedeli 28 000 lira olan 700 metre mi · 

kabı ceviz tomruğu Askeri Pabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonunca 30.7.938 cumartesi günü saat 

1 

1 l de kapalı zarf usulile ihale edilecektir. Şartname 1 
lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 1820 lirayı havi teklif mektubları
nı mezkur günde saat 10 a kadar komisyona vermeleri 
vekendilerininde 2490 N.lı kanunun 2ve3 ncü maddelerin
deki vesaikle m~zkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 1 

• * • Tahmin edilen bedeli 19SO lira olan 30 metre t 

mikabı karaağaç askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satınalma komisyonunca 1.8.938 pazartesi günü saat 
10.30 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat teminat 
t 46 lira 25 kuruştur. 

Ankara Leva,zım Amirliği Satınalma Komisyonund 
4 8 yaş arasmda ve en aşağı l ,43 beden yilksek 

de binek hayvanı. 
1 ,36-1 ,40 beden yüksekliğinde mekkari beygiri, 

1,35 beden yüksekliğinde mekkari katırı. 
1,35· 1 ,40 beden yüksekliğinde M. T. beygiri, ı ,3f' 

beden yüksekliğinde M. T. katırı. 
Satın alınacağından hayvanı olup da satmak i• 

lerin Ankarada Sarıkışlada satmalma komisyonusJ1 

vurmaları. 

; • Ankara garnizon birlik ve müe1seselerinin 29 kale.
kalayı açık eksiltmesi 29 Temmuz 938 saat l J tle Anlı 

amirliği SA. Komiıyoaunda yapılacaktır. -"' 
Muhammen bedeli 2692 lira 78 kurut ilk teminatı 'J'I', 

96 kuruıtur. Şartnamesi komisyonda ıörülilr. kanuni ve 
teminatla belli Yakıtta ko•isyonda bulunması. 

t 
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AnkaraBelcdiyesinden: 
938 senesi içinde otobüslerin kırılacak ve değiştirilecek 

200 adet cam on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 800 liradır. 

Muvakkat teminatı 60 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri ka

lemine ve~ istekliJerin de 26 temmuz 938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

* * * Otobüslerin bir senelik 16 kalem boya ihtiyacı on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko.ıulmuştur. 

Muhammen bedeli 1240 liradır. 
Muvakkat teminata 93 liradır. Şartnamesi ve listesini 

görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de 26 temmuz 938 sah günü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

Nafıa Vekaletinden: 
26 ağustos 938 cuma günü saat 1 l de Ankarada veka· 

let malzeme eksiltme komisyonunda 178890 lira muham· 

mmen bedelli 90 adet basit 3 adet muzaaf İngiliz ma
kas .takımı ile 4 basit makas!• bir telakinin kapalı zarf 
usulıle eksiltmesi yapılacaktır. 
k Bu hususa ait eksiltme şartname ;i ve teferrüatı 895 
• ~ruş mukabilinde Ankarada vekalet malzeme müdürlü· 
gunden alınabilir 

Muvakkat teminat 10194 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
teklif nıektublarını talimatnamesine göre Vekaletten alın· 
9m3ıS~ malzeme müteahhitliği vesikasile birlikte 26 ağustos 

cuma ·· ·· r w. gunu saat lO a kadar mezkur komisyon reis-
ıgıne vermeleri lazımdır. 

H ~illi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
epsıne tahmin edilen fiy ah 1350 lira olan otuz çift 

:eyya- veteriner ecza sandığı açık eksiltme suretile sa
ın alınacaktır. 

M~ksiltme 18 temmuz 938 pazartesi günü saat l 0,30 da 
İl~ sa~ına:ma komisyonda yapılacaktır. 

k ternınat 87 lira 25 kuruştur. Şartname ve nümune 
omisyonda .. ··ı-
~ goruur. 

~zak, Zahire, l:.t ve Sebze: 

Cinıi Bornova Aaker"ı S 1 K · R · ı · ,.. d atına ma omısyonu eıı ı5 ın en: 
Mik. Mcv. Muv. tem. U. tah Münakasa 

ton 
Saman 3S G . lira 
S aııem·ır 58 aman 13() •• ' 

Üde . 215 Saınan 370 nıış 
İhale . 22 Bornova 611 

Y•pılaca~tır. teınrnuı 938 cuma günü saat 

tutarı nın şekli 

lira 
770 

2860 
8140 

açık eksiltme I 
kapalı zarf ı 

" 9 dan 12 ye kadar 

Tüınen birl·k . 
rıda te r 1 lerı ihtiyacı için ıfyrı ayrı şartnamelerde ve yu-
vakkats tını .rnahnlleri, alınacak miktar, umum tahmin tutarı, mu· 
ve saati e?'ınat ve münakasalarıo şekli ve ihalelerinin tarih, gün, 

Bu - e~ Yazılı üç kalem saman münakasaya konulmuştur. 
ma k uç aleme ait şartnameler hergüo Bornova askeri sahnal

Oınisy 

\ 

MUNAKASA GAZETESi 

olam satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 22 temmuz 
938 cuma günü saat 11,30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarları sığır Etinin 13337 lira 50 kuruş ve keçi etinin 
7760 liradır, ilk teminatları sığır etinin 1001 lira . keçi 
etinin 582 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. 

* • * Çatalca Müstahkem :nevki komutanlığı için 9000 kilo sa
deyağı satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 25 Temmuz 938 
pazartesi günü saat 1 t .30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 8J70 
liradır. İlk teminatı 628 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

Ankara Belediyesinden: 
Belediye hastahanesine alınacak ekmek ve francala 

için istekli çıkmadığından açık eksiltmesi 10 gün uzatıl· 
mıştır. 

Muhammen bedeli 471 liradır. 
Muvaickat teminatı 35.5 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 19 temmuz 938 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ankara garnizon müesseseleri için 55 bin kilo patlıcan 

kapalı zarfla eksiltmesi Z5 temmuz 938 saat 12 de An· 
kara Lv. satınalma komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5500 lira ilk teminatı 412 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. Kanuni vesi
kalarda bulunan teklif mektuplarının saat 11 e kadar ko
n isyona verilmesi. 

* • * Ankara garnızon birlik ve müesseseleri için 
35.000 kilo domatesin açık eksiltmesi 27 temmuz 938 saat 
12 de Ankara levazım amirliği satınalma komisyonda ya· 
pılacaktır. 

Muhammen bedeli 2100 lira ilk teminatı 157 lira 50 
kuruştur 

1 • 
HaPici AskePİ Kıtaat ilanları 1 

Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 540JO kilo sığır, 
keçi, koyun eti kapalı zarfla alınacaktır. Sığır, koyun, keçi eti· 
nin beher kilosu 28 kuruştan 15120 lira biçilmiştir. İhaleıi 18 tem
muz 938 pazartesi günii saat 16 da Çanakkale Müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihaleden bir 
saat evvel teminat akçaları olan 1134 lirayı ve ihale kanununun 
2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir !'aat evvel komisyona 
müracaat etmeleri. (3999) 3 4 

• • • 

sarn .. onunda görülür ve okunur. Kapalı zarfla yapılacak 
an •çın · t 1 ı·f 1 temi ıs cklilerin ihale saatinden bir saat evve tl!k ı ve 
nat ın ekt ı 1 

Kars Garnizonu fçin 20000 kilo sade yağı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 25.7.938 pazartesi günü saat onda 
Karsta Askeri Satınalma Komisyonu binasında yapılacaktır. Tah
min bedeh on yedi bin lira ilk teminatı 1275 liradır. Evaaf Ye 
şeraiti görmek istiyenlerin hergün ve ihaleye iştirak edeceklerin 
belli zamandan bir saat evveline kadar teklif mektubu ile tica· 
ret vesikalarım vermek şartile Komisyona müracaatları 

lıdırla up arını makbJz karşılığı komisyona vermiş o ma-r. 

• c· • • ınıi Miktarı Mevki Muv. tem. U. tah. Münaka-
tutarı sanın şekli 

Yulaf ton lire lira 
Yulaf 56 Gaziemir 231 3080 açık eksiltme 
Yulaf 175 Ödemiş 722 9625 kapalı zarf 

İhale . 
2

_ 520 Bornova 2170 28930 ,, 
yap l 

11 
a temmuz. 938 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar 

ı acaktır. 

1- T-
\e y k urnen birliklerinin ihtiyacı için ayrı ayrı şartnamelerde 

u arıda ~ l. .k h 
tutarı •es ıın mahalleri, alınacak mı tar, umum ta mın 
tarih ' ~Uvakkat teminatı ve münakasalarıo şekil ve ihalelerin 
tur. ' gun ve aaatları yazılı 3 kalem yulaf münakasıı;a • onmuş· 

tına~ - Bu 3 kaleme ait şartnameler hergün Bornova askeri sa-
3 ına komisyonunda görülür ve okunur. 

:rin ih Kapalı zarfla mürıakasası yapılacak yulaflar için isteldile 
rnakb ale •aatinden bir saat evvel teklif ve teminat mektublarını 

Ut karşılıj"ı komisyona vermiş olmalıdırlar. 

İstatJbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

a ~atalca Müstahkem mevki koınutanlıgı birlikleri ıçın 
Şagıda Yazıtı dört kalem taze sebze ıs tem nuz 938 pa-

ıartesi - - ı gunu saat 9,30 da ihalesi yapı acaktır. 

Miktarı Tutarı İlk Münakasa 

Ayşekadın 
Patlıcan 
Barnya 
Dornates 

fasulye 

Hepsinin tutarı 
1126 50 

4800 
5100 
900 

3600 

lira k. 
408 
331 50 
135 
252 

teminatı şekli 

lira 
31 
25 
lO 
19 

açık eksiltme 

Hepsinin ilk teminatı 
85 

* * * Çatalc.a müstahkem mevki komutanlığı birıiklerile 
revirin· .ht· k ın ı ıyacı olan 6800 kilo koyun eti satın alına-
c~ hr. Açık eksiltme ile ihalesi 22 temmuz 938 cuma 
gu~ij s~at l 1 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 2244 li
ra ır. ilk teminatı 169 liradır. 

Çatalca müstahkem mevki komutanlığı birlikleri ihti1a
cı olan 48500 kilo sığır veya keçi etlerinin fiatı müsaid 

(72) (4193) 2-4 
• • * 

Emirdeki Birlik ihtiyacı için 55000 kilo sığıreti burma veya 
kısır koyun veyahut kuzu veya burma keçi eti ihtiyacı kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 26 temmuz 938 salı gunu 
saat 10 da yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 15400 lira olup ilk 
teminatı 1135 liradır. Sığıreli burma veya kuzu koyun veyahut 
burma keçi etine teklif edilen fiyatlardan hangisi daha ucuz olur· 
aa o cins et talibine ihale edilecektir. Şartnamesi hergün Komis
yonda görülebilir. İııteklilerin bildirilen ihale tarih ve saatinden 
bir saat evvel teklif ve teminat mektublarını makbuz karşılığı 
İzmir Bornovada Askeri Satınalma Komisyonuna vermeleri. f 

(75) (4206) 2-4 
• • • 

Tümen Birliklerinin ihtiyacı için 526 ton yulaf kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 25 temm11z 938 pazartesi günü 
ıııaat 12 de yııpılacnktır. Yulııf umum tahmin tutarı 28930 lira 
olup ilk tem.inatı :!170 liradır. Şartnamesi hergün Komiıyonda 
görülebilir. isteklilerin bildirilen gün ve saati:ıden bir saat evvel 
teklif ve teminat mektublarını makbuz karşılığı fzmir Bornovada 
Askeri Satınalma Komisyonuna vermeleri. (76) (4207) 2-4 

~s-=cn U'fl=PM\lllr ........... 0---~ ..... ,_......,~~-~-------

1 . ,.. . 
. lstanbul Levazım AmiPliii ilanları 1 
İstanbul Sür haricinde bıılunan Bir.iklerin 21120 kilo yoğur· 

ı duna talip çıkmadığından pazarlığı 13 Temmuz 9,~ çarşamba 
günü saat 11,30 da Tophıınede Levazım Amirliği Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnamesi Komis
yonda görülebilir. iıteklilerin kanuni vesikalarHe bl!raber belli 
saatte komisyona gelmeleri. Tahmin bedeli 4221 lira, ilk teminatı 
316 lira 57 kuruştur. (53) (4242) 2 2 

• • • 
Levaı:ım Amirliğine bağlı müessesat için 3000 kilo benzin, 300 

kilo vakom, 80 kilo valvalin, 25 kilo gıaz, 100 kilo kaatrol, 80 
kilo gres alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14 Temmuz 938 per· 
şembe günü saat 11,.10 da Tophanede Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır., Tahmın bedeli 861 lira ilk te-
minatı 64 lira 57 kuruştur. İsteklilerin belli ıaatta Komisyona 
gelmeleri. '66) (4304) 2-3 

Sahife 3 

• N N N•N 

D.D.YOLLAQI iSLETME u. MUDUQLUGUNDEN • 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıağıda yazılı üç 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 14.7.938 
perşembe günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar binuı 

içindeki Satınalma Komiıyonu tarafından açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi· 
zalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme günü 
ıaatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki Ko
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- Muhtelif ebatta helezoni burğu, demirci varyozu, rende, 
çekiç, maktap kalemi, tirfon anahtarı, testere laması, kurşun pen
si, törpü ve saireden mürekkep 38 kalem muhtelif cinı alat ve 
edevat muhammen bedeli 3177 lira muvakkat teminatı 238 lira 
28 kuruştur. 

2- 50.000 adet tretuvarlar iı;in çimento karo (25X25 c im eb
adında) muhammen bedeli 4250 lita muvakkat teminatı :\18 lira 
75 kuruıtur. 

3- 5000 kilo bor yağı 
Muhamm-en bedeli 1150 lira 
ruştur. 

(torna işlerinde kullanılmak üzere). 
muvakkat teminatı 86 lira 25 ku-

(3963) 4-4 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve öğretmen okullarının ma• 

yıs 939 sonuna kadar ihtiyaçları olan ve 89S29 lira bedel tahmin 
olunan 78500 kilo dağlıç, 66000 kilo beyaz karaman, 25000 kilo 
kuzu ve 26150 kilo sığu etinin kapalı zarf usuliyle 18.7.938 pa· 
zartesi saat 11 ,30 da ekıiltmesi yapılacakhr. 

İlk teminatı 5741 lira 45 kuruştur. 
Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan 

Liseler Alım, Satım Komisyonanda j apılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret odası Ye· 

sikalariyle 2490 sayılı Artırma, E 'uiit ne kanunun tarifah daire 
sinde hazırlıyacakları teklif zarflarını yukarıda sözü geçen günde 
belli saatten bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına ver
meleri ve postada vakı olacak gecikmelerin kabul edilmeyeceği. 

Teminatların Liseler Muhasebesi veznuine yatırılacağı ve Şart
namelerin 449 kuruş bedel mukabilinde Liıeler Alım, Satım Ko· 
misyonu Sekreterliğine.fen alınacağı ilan olunur. (4078) 3 -4 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Yumurta adet 
Limon 
Tuz 

,, 

K. barbunye 
K. bamya 
B. peynir 
K. peynir 

Çamaşır yıkama 

Kilo 

30000 
10000 
1000 
1000 

100 
tOOO 
1000 

50000 

Fi at 
kr. 

2 
3 
5 

10 
100 
45 
70 

4,5 

Kok kömürü 50000 1,80 
Meşe odunu 50000 1,20 

İlk teminat 
lira kr. 

172 50 

168 75 

Eksiltme 
saati 

15 

15 15 

Mangal kömürü 9000 5 146 25 15 30 
Yıldızda bulunan okulun mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı 

olan yukarıda cins ve miktarlarile tahmin bedelleri ye ilk temi· 
natları yazılı maddeler açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 12.7.938 salı günü yanlarında yazılı saatlerde Gümüş· 
suyunda Yükıek Mühendis Mektebi muhasebeciliğinde t9plana
cnk olan Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şarınameyi gör· 
mek ve ilk teminatlarını yatırmak üzere eksiltmeden bir gün ev· 
veline kadar okulumuu ve eksiltme ı:ünü cari sene Ticaret oda· 
sı belgesi, ilk teminat makbuzile Komisyonda bulunmaları. 

(3931) 4 4 

(Suite de la 4 eme page) 

• Fıcelle (Dir Gen. Monopples) No 742 
Constr. mur sout:ıınement, canaliaation ete. (Mun . lzmir) No 743 

,, halisse Adm. a la ıalıne Hozyan (Dir. Gen. Monop.) 743 
Froınage, oeufs, oig ıon, pomme de terre (Ecole Sup. Genie) 743 
* Sacs de salpetre (Fab . Milit. Ist.) No 743 
Modifıcation rt'.·!leau electrique (Mun . E.reghli de la Mer Noire) 744 
Rcgles d'echelle en buis et en os (Dir. Gen. Cartographie) 741l 
Fourniture pierres aux chau!'lııees de Tchoroum·Yozgat·Sorgoun \Dir. 

Trııv. Pub. Yozgat} No 746 
Rep . sur route Anafartalııır, trav. de poteaux et de sondage au halle 

(Mun. lzmir) No 747 
• Bois de constr. en hetre (Adm . Forcts Etat Kuabuk) No 748 
Papier d'ımprimerie (Ch de Fer Etat H. pııcha ) N l 751 
Locatıon d'un remorqueur ou de bateau ı Dir. P.T.T. Vil. lst.) 751 
Viu.de de boeuf et dl." mouton (lntcnd. Tophane) No 752 
Lait (lntend Ankara No 752 
lnstal. electr. F.cole Ttr Malti·pc (lnt . Tophane) No 752 
Viınde (Div. Lulebourgaz.) No 753 
Yoghourt et fraııgeole ( Command lst.) No 753 

Repır. chaudıere et machinerie mouche Tou:ıla (Office Sıınit. Port 
lstanbul) No 739 

Coke, boiıı en chene, chıırbon de bois, lavago lessive, ocufı, ci· 
trans, sel et fromage (Dir. E.c -, le Technique) No 740 

Legumes l Com. Ach. lnt. Milit. h.mir) No 740 
Constr. doul:le hangar iı Izmir (Cam. Ach Min . Def. Nat.) 740 
Motorine (Mun lzmir) No 741 
Glyccrine, vaselinc (Min. Def. Nat ) Na 741 
Pompe pour motcur electrique (Mun. Ankara) No 741 
Haricota, aubergine, tomates ete. (Command. Mil. lst.) No 741 
Riz (lnt. Ankara) No 741 

lmliyu tabibi Ye Ja&ı itleri 
Direılıtirü: lam.il Girit 

Ba11!dıii 7er: ARTUN Baaamnı 
GAiata Billür eok.k No. 113 



3eme Annee- No. 755 

AIONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 450 

" .. .. 
850 

1500 

Etranger: 12 moie Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

I 

LUNOI 

Quotidien des Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ ' ----···--

ADMINISTRA 1 IUı'lı 

Yogbourtchou Han 
ler Etare, N. 3-4 

Galata, Perchembe Ba.zar 

T ~l~pbone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pouf' la PubliciU s'adresser 
a l' Admiaiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreue T~l~a-rapbique: 

letanbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertcs Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 

A) Adjuditations au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eıli•atif 

Cautioa. Lieu d'atijudication et du 
provitoire Cahier cleı Cbarıeı 

-----------------------------~ 

Construction-Reparation·- Trav. Publics·M~eriel de Construction-Cartographie 

Rcp. de 4 kim. de chaussce s/ route Seuke·Ortaklar 
Trav. conatruction et installation a la place de 

tenniı du Stadium 
Reparation batine g endarmerie Nighde 
Diveracs instııll. aux places de ıport et de fotbaal 

de Kirldareli ' 

Pli cach 
Publique 

15749 44 
4187 -

1014 99 
6728 33 

1181 20 
314 -

Vilayet Aydin 
Vilayet Ankara 

Command. Gendarmerie Nighde 
Vilayet Kirklareli 

Jours 

28-7-38 
25-7-38 

15·7-38 
22-7-38 

Dcmolition bitisse Gre a gre 18 75 " Eskichehir 25-7-38 
Constr. en parquets route Ourfak.apou-lzzetpacha Pli cach 26109 96 1958 25 Dır. Trav. Pub. Oiyarbakir 20-7-38 

,, abattoir technique Publique 3651 60 273 87 Municipalite Kadinhani 26-7-38 
,, depôta pour paılle et foin ,, 7562 48 579 64 Dir. Ferme modelTchifteler a Eskiehehir 18-7-38 
,, konak gouve!nemental (1 partie). ,, 7949 34 596 25 Oir. Trav. Pub. Bilcdjık 15-7-:S8 

Constr. hatisse municipale 794:l 67 Munlcipalite Koulou 16-7-38 

Produits ~.bimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitai~es-F ~niture 1•ur Hipitaux 

Appareils de douche·laYement Koper Nakdogal:50 Gre a rre 675 - 50 53 Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 27-7-38 

pieces 
Medicamen ts et articlu aanitaireı: 146 lots Pli cach 5834 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materie~) 

lnstallation eh:ıuffag"e eentral au batiment douanes Publique 7941 22 
Tchini\i Rihtim Haa 

HabiUemeııt - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Toile pour capote: 1000 m.- Batiste: 240 m.-Toile 
indıf. : 450 m 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Fournitur• bureau 
lmpre11ion caroets : 12000 p .- Billets: 6673000 p. 

pour autobuı 

Publicıue 

,, 
680 -

3056 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaaerie ete. 

Oiverse1 ameul:Uements pour hôpital : 16 lotı 
Tables et bancs 

Transport- Chargement- Dechargement 

Transport provisions et marchandiscs : 3810 t. 

" 
diverses marchandises 

Publique . 
" 

Pli each 

1993 -
1800 -

8915 

437 55 

596 -

51 
230 

149 48 

668 62 

,, 

Dir. Trav. Pub. lstanbul 

Hôpital Regional Ordou 

Municipalitc Ankara 
,, 

Hôpital Modele Oi:ırbakir 
Dir. Lyeee Eskiehehir 

Com. Adı. lntendanee Ankara 
Oir. Gen. Eti Bank Ank. 

• 

25-7-38 

28-7-38 

18-7-38 

26-7-38 
26-7·38 

18·7-38 
26-7-38 

28-7-38 

Heure 

11 -
9-

15 -

11 
11 
11 
10 
15 -
9-

10 -

12 -

11 -

14 --

10 30 
10 30 

8 
10 

12 -

,, poıteaux Dir. P.T.T. Ankara 15 joun a pıırtir du 7·7-38 
,, effeta pr. soldats • Publique 

Beis de Construction, Planches Poteaux ete. 

Tronc de noyer : 700 m3 (cah . eh. L. 1,40). 
Bois en orme: 30 ın3. 
Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine : 10000 litreı 
Petrole: 7 t. 
Benzine : 70 t. 
Benzine: 5,5 t . 

" : 900-1100 t. 
Par suite modificatıon cah. des cb. l 'adjlıdication 

qui devait avoır lieu le 20-7-38 pour l'adıat de 
carbure a ete annulec 

Carbure en bloc: 6 t. 
Bois : 13 t .- charbon: 2 t. 

Charbon en boiı de chene: 5,5 t.- bois en eben: 
50 t. 

Semi-coke: 90 t. 

Divers 

Cuivre electrolytique : 20'.l t. 

Aiguilles simples : 94 p.· ld. doubles : 3 p. (cah. 
eh. P. 895). 

Vitre: 200 p. 
Peintrue: 16 lota 
Materiel pour dessin : 30 lots 
Gomme a laque : ı t. 
Perforateurs : 113 lots 
Feutre de 5 m/m: 150 m2- ld. de 8-10 m/m: 200m2-

ld. se neige : 250 m2- ld. de 1,5-2 m/m 300 
m2. 

Etoupe propre : l t - Id. ordin.: 1,5 t.- Sous-lien: 
1,5 t .- Jaune de Mesaine: 2 t.· Coul. zendjefre: 
500 k • Coul. noire d'oı: 500 k. 

Caisses medic. pr. veterinaires ambulants: 30 paires 
Etamage ustensile euiıine garnisons Mil. Ank: 29 lots 
Chevaux de monture et de trait et mulets 

Provisions 

Proviıion, iait, viande et yoghourt 
Legumeı : 4 lots 
Pain et frangeole 
Riz, haricots secs, pois chiehe ete. (aj.). 
Legumes (aj.). 
Tomates: 35 t. 
Foin de fourrage: 87840 k.· foin pr. matelas: 
38560 it.- ıel germe: 300 k. 

Pli cach 
Publique 

Publique 
Pli caclı 
Publique 
Pli each 

Publique 

Publique 

.. 

Pli cach 

Publique 
,, 

" 
" Pli cach 

Publique 

" 

Publique 

" 

Publique 
,. 

" 
• 
" Publique 

" 

6211 

28000 -
1950 

1295 
18200 -
1920 -

256880 -

45 

1820 -
146 -

117 -
98 -

1365 -
96 -

13981 

1440 - • 108 -

--• 

178890 -

800 -
1240 -
2860 -
2500 -
6154 -
2200 -

3300 -

1350 -
2692 78 

1126 50 
471 -

2210 10 
231 -

2100 --

202 50 

10194 50 

60 -
93 -

214 50 
187 50 
461 55 
165 -

247 50 

87 25 
201 96 

15 -
35 50 

165 -
17 50 

157 50 

Com. Aclı. Milit. Diarbakir 15-7-38 11 

Com. Ach. Dir. G en. Fabr. Milit. Ank. 30-7-38 

" 

Com. Ach. Faculte Forcts 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 
Com. Aeh. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 
Municipalite Ankara 

,. 
Com. Aeh. Oir. Gen. Fabr. Mil Anlc. 

1·8-38 

26-7-38 
25-7-38 
3·8-38 

26-7-38 
26-7-38 

11 
10 30 

9 -
9-

11 -
10 30 
11 

" 30-7·38 10 30 
Dir. lnst. Antıarabique Diarhakir 20-7-38 10 -
Vilayet Bilcdjik 1 mois a partir du 2·7-38 

Vilayet Eskiehehir 25-7-38 

Seet. Com. Fab. Mil. Ank. 
et Ist. 

Juıqu'au 21-7-38 

Min. Trav. Pub. Dep. Mat. 

Municipalite Ankara 

.. 

26-1-38 

26-7-38 
26-7-38 

Com. Aeh. Oir. Gen. Fnbr. Mil. Ank. 29 8-38 
,, 
" ,, 

n 

Cem. Ad•. Minist. Def. Nat. Ank. 
Com. lııt. Milit. Ankara 
Com. Ach. lnt. Milit. Ankara 

Co•. Achat Facultc de Forete 
Com. Ach. Command . lst. Findikli 
Municipalitc A.nkar& 

., 

" 
Com. Ach. lnt. Milit. Ankara 
Dir. Gen. Sılrete Ank. 

• 

1·8-38 
29·8-38 

1-8-38 

5-8-38 

18·7-38 
29-7-38 

;!6-7-38 
25-7-38 . 
19-7-38 
19-7-38 
19·7-38 
27-7-38 
25-7'38 

11 30 

14 

11 

10 30 
10 30 
10 -
10-
11 
11 

10 -

10 30 
11 

9-13 
9 30 

10 30 
10 30 
10 30 
12 
12 -

Avis Officiels 
Du Ministere des Travau~ 

Publics 
A la suite du changement des heures de service JJ 

lea departements officiels, la date de l'adjudic~tioO 
deux machines d'emilsion et d'un emilgateur, qui d• 

. a voir lieu le lundi, l.8.938 a '5 beures, a ete reıni' 
12 h. 30 du meme jour. 

Ceux qui dcsirent participer a cette adjudica' 
doivent remettre leurs offrea le meme jour, au pluı f 
jusqu'a 11 h. 30. (2223) 4160 3"' 

De la Direction Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat 

120 tonnes fils teleiraphiques et 2 tonnes de fils 
ligature d'une valeur estimative de Ltqs.17.160 seroll 
chetees par voic d' adjudication sous pli cachete le IJ 
1-8-938 a 1 t h. au local du Ministcre des Travau" 
blics a Ankara. 

Ceux qui dcsirent y prendre part doivent remettf 
la Prcsidence de la Commission au Service des Ap; 
visionnemments de notre Administration le jour de 
djudication jusqu'a 10 h. leura offres une garantie ~ 
soire de Ltqs. 1287 les certificats exiges par la loi et 
certificat de competence delivre par le Ministere 
Travaux Publics 

Les cahiera des charges sont distribue!IJ ıratuiteı' 
a Ankara par le Service des Approvisionnemments 
.Haydarpacha par le Bureau de Reception. (41480 -

MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ 1 

~ Memento ae_ :t~ournissel:JPs 1' 

Sah 12.1.938 
Parke tamiri (İzmir Beled.l N. 730 
Sinema binası inf. (Erzurum İmar Birliği) N. 735 
İst. ve Beyoğlu cihetleri yollarının int. (İst. Beled.) N. 737 
Eyer takımı, velense (Gümr. Mulıı. Gen. Komut. İst.) N. 7~ 
Elbiıe imalı (Milli Saraylar Müd.) N. 738 
Sinop motörü için Dizel makineıi (İst. Lim. Sah. Sıh. Mrk·)P 
Tuzla istimbotunun kazan, tekne ve makine aksamı tamiri 

Lim. Sah. Sıh. Mrk.) N. 739 
Kok kömürü, meşe odunu, mangal kömürü. çamaşır yıkaıılÔ 

murta, limon, tuz, b. peynir ve k. peynir (Teknik 
Müd.) N. 740 

Sebze (İzmir Lvz. SAK) N. 740 
İzmirde bir çift hangar inş. (MMV) N. 740 
Motorin (İzmir Beled.) N. 741 
Gliserin, vazelin (MMV) N. 741 
Elektrik motörü pompaeı (Ank. lleled.) N. 74 l 
Fuulya, patlıcan, domates, bamya, yeşil sivri biber (İat. ;I 

N. 741 
Pirinç (Ank. Lvz.) N. 741 
• İıkarta ip (İnhiı. U. Müd.) N. 742 
İstinat dıvarı inş., kanalizaayon ve adi döşeme (lzmir Bel.) 
Hozyan tu;dasında idare binası inş. (İnh. U. Müd.) N. 743 
Peynir, yumurta, soğan, patates (Yükıek Müh. Mek.) N. 1 
• Küberçile çuvalı {Aık. Fabr. SAK İst.) N. 743 
Ereğli elektrik şebekesi tadilatı (Karadeniz Ereğli Beled.) 
Şimşir ve kemikten mikyu cetveli (Har. Gen. Dir. Ank·) 
Çorum· Yozgat Sorgun şoselerinde taş ibzaratı (Yozgat Nafı• 

N. 746 
Anafartalar cad. tamirat, bal binuı için 3 ad. tecrübe k,İ 

2 açık aondaf işi (fzmir Beled.) N. 747 
• Kayın kereste (Devi. Orman ld. Karabuk Revi. Amir.t N. 
Matbaa kiğıdı (DDY) N. 751 
Romorkör veya vapur kiralanması (lst. Vil. PTT Müd.) N. 7.Sl 
Sığır ve koyun eti (Tophane Lvz .) N. 752 
Süt (Ank. Lvz.) N. 752 
Maltepe piyade ataş okulu elektrik tesiı. (Tophane Lvz.} N. 
Et (Lüleburgaz Tüm.) N. 753 
Yoğurt ve francala (lat. Komut.) N. 753 

Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Mardi 12-7-1938 

Repar. pave (Mun lzmir) No 730 
Constr. bitisse cinema (Union Reıtaur. Erzouroum) No 735 

,, rues côtes lıtanbul et Beyoghlou (Mı.ıo. lıtanbul) f'IO 
Harnaiı et couvert pour chevaux (Com. Ach. Com. G 

Douan. lst.) No 738 
Habits (Oir. Palais Natiouux) No 738 

'l Machine Oiezel pour moteur Sioope (Office Sanitaire 

(Lire la !!Uite en 3me pare) 


